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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

 » سعيد افـغــانی– دیـيـ سع«نــديـن الـيــامداکتر

 ٢٠١١ اگست ١٨

  
   دادن دست سالم و

  ؟ انسان استشخصيت مبين 
 
  

  :ی يعن )تصافحوا يذھب الِغلُّ : ( ايدفرم  مي  و سلم عليه پيامبر صلى هللا 

  )مالك(» . برطرف شوند ، تا کينه ھا با ھم دست دھيد «

   و ، احوالپرسی مصافحه ، سالم : عبارت  از گی  زند معاشرت يکی از آداب 

  .  به جانب  مقابل دست دادن ۀشيو

رود  گفتن است  که  بزرگ  و بارت از  آرزوی سالمتی کردن  و د  عسالم

فنظر از سن  و سال  خود و مخاطب ، بايد  سالم   بلکه  صر ؛ رد  ندارد  خو

خاطر اينکه سالم  سالمتی  است ، سالم  سنت است و جواب آن ه گفت ؛ ب

  .واجب

 اسالم مقدس دين  ومعرفی گرديده است،  »و صميميت دوستی «ھای  نشان  يکی از   تعليمات اسالمیدرسالم دادن 

  . فرموده است  آن  حکم  مورد  در را   خاصی  تعليمات  ھدايات  و

  :فرمايد   محمد صلی هللا عليه وسلم  می پيامبر اسالم

) ابوداود( » قبل أن يفترقا لھما  غفر   فيتصافحان إال   يلتقيان  مسلَمْين ما من«  .يدنما  میکامل  سالم را   دادن دست

   گناه شان  شوند،  جدا از ھم اينکه  قبل از ، مگر صافحه نمايندکه مشوند   ی با ھم روبرو نم دو مسلمان« : یيعن 

  : عليه وسلم در حديثی می فرمايد ھمچنان پيامبر صلی هللا. »گرد   قرار می مورد  بخشايش  ذات  رحمان

    ).سالم کندھرگاه، يکي از شما برادر مسلماش را مالقات نمود، به او .(» إذا لَقَِي أَحُدُکْم أَخاهُ فَليَُسلِّمْ « 

  !                                                                                      محترم ۀخوانند

جانب برابر   در  خويش   برخورد   اولين  رـيـثـأاز ت   فردی تجربه  و  شخصیگی ن ھستم  که شما در زندئ مطمــ

که   دھيد  نشان  جانب مقابل   به خواھيد می اگر  : نمايم  می پيشنھاد نھم آ  با .والزم داريدمعلومات کافی  ، مقابل

  .دھيد   نشان دادن   دست دادن  در حين سالمۀ وشيو در اولين برخوردشخصيت عالی ھستيد  بايد آنرا ی   دارا شما
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 ؛  اگر  به شخصيت   ولی،  است   شخصيت انسان  مبـيـن،   کردن احوالپرسی  و گفتن سالم عليک ،    دست دادنــ

  .  جانب  مقابل  احترام  گذاشت 

   با دست  دادن آن  ۀ عالوه  و ب  متفاوت استر بسياری  از موارد زنھا با مرد ھا  د دست دادنقابل تذکر است  که  

  .باشد  می ی  تفاوت ھای مختلفیی  داراه ئ وظيف مصروفيت ھا ی داشتن  وظايف  و

   متناسب دست  ھـميـشهتا   سعی و توجه صورت  گيرد است ، بناءً » دوستی و صميميت «ه معنیــ  دست دادن ب

 در   کـه شـود می  باعث  عمل  اينخاطر  اينکه ه ب.  مکنيدراز   مقابل   صميمانه  به جانب دوستان  و  ،مـحکم

  .بگذاريد   به جانب  مقابلثير خوبی أبرخورد ت  اولين

 گفتن   سالم  حينھميشه در  مسلمان  بايد  منؤميک  شخص  :  ست  ااين ار اسالم گور بزرسنت  پيامب ھدايات  وــ 

 جانب  مقابل  ھميشه باقی   ۀخاطرمی  شما  در فکر و پيشقد که  اينعالوه ه ب  . باشد پيشقدم،  به جانب  مقابل

  .  است انسان بزرگواری فروتنی و، ع  تواضۀدھند نشانسالم دين  مبين  در پيشقدمی   ھم  ی ،  از جانبميماند

 و د  نگاه کن جانب مقابل  ۀبه چھرمصافحه بايد   و گفتن سالم   ھنگام در که انسان  بدين باور اندومحققين   ءعلماــ  

   ھمزبانمقابل   که جانب  يدآ می   پيش تر اوقات  حاالتیددر زيا زيرا  ، جانب  مقابل  بپردازد به استقبال  با لبخند 

  .ماند  می ھميشه زنده برای  در خاطراتش   گفتن سالم يکجا  با شما  اين لبخند  بنابرشما نمی باشد ، 

   :  چنين  فرموده  است پيامبر صلى هللا عليه و سلم  که  حديث مبارک آمده استدرچنانچه 

  » .تصدقه اس  لبخند تو بر برادرت  «: ی  يعن) یترمذ()   وجه أخيك لك صدقة تبسمك في( 

 با اخالل  مواجه نشود  مجلس  جلسه و در صورتيکه  نظم  ، شويد  که وارد می محل تجمع به ھر مجلس يا به ھر ــ 

  . مسن تر  باشيد که  شما دارای مقام ورتبه بلند و درنظر داشت اين  با . گفت سالم بايد متناسب    بلندبا صدای 

 ،  حاضر جمع   با   بايد،  کنيد را ترک میت عاو جم شويد  خارج  مجلس  يک  ازخواھيد    میکه زمانی ن ا ھمچن

  .کنيد خداحافظی 

عمل  آيد به ه  ب  کوشش و باشد بايد پيش قدم  با زنان گفتن در سالم مردھا  ؛  اسالمیۀطبق سنن وعنعنات پسنديدــ  

 ،  واحوالپرسی  با زنان دادن  دست در   کرد که  فراموش نبايد . بگويدشناسد  سالم    می که  را  نعده از زنانیآ

   .گيرددر بر  را  طوالنی  نبايد مدت 

انتظار بايد  ،  کرد  را  اخالل  نبايد  صحبت  شان ،  صحبت باشند   مصروف گوشه ای  در  شما  اگر دوستانــ 

  .  دن  بياورعمله بتی از شما  دعو تا  خود شان غرض  پيوستن  به جمع شانکشيد  

 بايد به  بزرگ تر ھا  سالم  و احترام  ليکن کوچکترھا  ،  داشته باشد پيش دستی گفتن   در سالم  انسان تر استبھــ  

  برای بزرگترھا  بلکه انتظار بکشند تا . ند دست خود را دراز نکن،   گفتن  از سالم بعدبه ھيچ عنوان کنند  و ضمنآ  

  .را جلو آورنديش   دست خو ، دست دادن

 شما  در     تيلفون  برقراری ارتباط  محض ، به کنيد   صحبت  با کسی تيلفون  از طريق   خواھيد که می نیزماــ 

  نداشته  باشيد  تا جانب  مقابل  به شما   توقعصورت   به ھيچ  ، و   کنيد ا معرفی  ر و سپس خود گفته  سالم ءابتدا

  .سالم  بگويد  

بگويند  و  سالم   شاگردان برای   بايد  شوند  می واردسی درصنف ھای   به ه   به  مجرديک و معلمان  استادانــ 

  . ادای احترام نمايند خويش به رسم احترام  در برابر استاد ھم شاگردان 

يه وسلم برای امت اسالمی انتخاب نموده است ، ه هللا تعالی وپيامبر صلی هللا عل سالم  از جمله کلماتی است کۀکلم -

   .، عوض ننمايد حيت  امت ھای ديگریسلمانان  است که تحيت دين مقدس اسالم را با تپس بر م
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. خداوند، تو را خوشحال گرداند، صبح خوبي داشته باشي: گفتيم ما در زمان جاھليت مي: گويد عمران بن حصين مي

  .ي آنھا نھي شديم  اما ھنگامي که اسالم آمد، از استفاده

عصر بخير . صبح بخير: گفتند مردم در زمان جاھليت مي: کند که گفت  حيان روايت ميابن ابي حاتم از مقاتل بن

  .ولي خداوند، اين کلمات را تغيير داد 

  .پس الزم است که مسلمان، مالقاتش را با برادر مسلمانش با سالم، آغاز کند

َ َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيباً﴾﴿َوإَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنْ :فرمايد خداوند مي وھَا إِنَّ هللاَّ ھرگاه «)٨۶: نساء.(ھَا أَْو ُردُّ

  .»ھمانا خداوند، حسابرس ھر چيزي است.  بھتر و يا مانند آن، آن را پاسخ دھيدۀبه شما سالم کردند، به گون

 » السالم عليكم« :و سلم آمد و گفت پيامبر صلى هللا عليه  به حضور مجلس ی مرد:  در حديثی مبارک آمده است  که

عليه و سلم   هللای صلپيامبر  و   نشست  مرد سپس آن. هللا عليه و سلم جواب سالم او را داد یآن حضرت صل

 شد و  مجلس  واردی ديگر شخص آنگاه» يعنی ده نيکی ، نصيب توشد  ()ینيک(ده  « : ی يعن )عشرة: (فرمود

 .  نشست  سالم  را داد وشخص در محفل  جواب  وسلم پيامبر صلی هللا عليه » السالم عليكم و رحمة هللا « :  گفت

  وارد مجلس شد ويگری ثنا مردی  دا در ھمين »)ینيک( بيست«: ی  يعن  )عشرون: (  فرمود پيامبر صلی هللا  آنگاه

  مردی  و وقت داد  سالم او را نيز   جواب سلم  پيامبر صلی هللا عليه و » بركاته هللا و و رحمة السالم عليكم « : گفت

يعني ھر کس، کلمات سالم را   .»)ینيک(ی س«: ی يعن  )ثالثون(  :  فرمودسلم  و  پيامبر صلی هللا عليه ، نشست

  .شود طور کامل بگويد، سي نيکي برايش نوشته مي به

  )ی  و ترمذ دوابوداو :   حديث انراوي ( 

جانب مقابل    از صحتمندی هکوتا  در صورت ضرورت بی نھايت  مختصر وسالم ،  تقديم  نمودن  از بعد ــ  

  فرصتچگونگی  روابط  شما با جانب  مقابل و داشتن  به ه    البته  اين  نوع  برخورد  وابست،عمل آيده ب پرسان 

 . مناسب  جانبين است  

ب ا تا به زبان  جو عمل آيده ب ه کوشش بلک نيست ، عمل مناسبی کسی  را  دادن سالم   سر  جواب  ۀــ   به اشار

  . داده  شودسالم جانب مقابل 

 نه  ھم  جانب  مقابل  و  خود  وقت  که نه   کنيد  کوشش ،  ندارد  طوالنی به وقت  ضرورت سالم و احوالپرسیــ  

  . ضايع  سازيد واحوالپرسی   را در سالم

معذرت  ، گيريد تصادفآ  در ھمچو موقع  قرار  میاگر؛   کردــ  با دست  تر  نبايد  جانب  مقابل  را  پذيرايی 

 . شده ادای احترام  به زبان نمايد ودر مقابل  شخص ايستاده بخواھيد

،  که  زنان  به مردان  دست  دراز  نکرده؛   تا زمانی دست  دادن  با زنان  دقت  کنند ــ  مردان  بايد در موقع 

خواھم با تمام دقت خدمت خوانندگان عرض  می . نمايدن دادن به خانمھا  دراز  را در سالمشان دست مردان بايد  

  .شود فته گردر نظر  جدآ دينی  محرمات  بدارم که در دست دادن در حين احوالپرسی با خانم ھا بايد 

با احتياط  ه ، بلکگرفت محکم   دست طرف مقابل را ؛ نبايد دست دادن  احوالپرسی  و، گفتن   سالم  ھنگام  در  ــ 

  .کاری مناسبی نيست  دادن  شل دست  البته در تماس باشند،  دست ھا   ثانيه۵ الی ٣ به مدت ماليم و آرام و فقط و 

 خارج از ُعرف  اً نامناسب بوده وتقريب دست دادن نيز به ھمين اندازه  محكم بيش از حد:  ــ فراموش نبايد کرد که 

   حد اعتدال  مطابق کردن مراعت .  شود گرفته  نظر  دراً  جد  مالقات اولیاين امر بايد به طور اخص در. است

  . راه است  اسالمی  بھترينۀفرمود
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  دست  صميمی مانند اين است که افراد غير از دوستان   دست   بيش از حد فشردن و نگه داشتن قابل تذکر است که 

 می  ناخوشايند   اين عمل در قوانين دست دادنيم کهه اددا  گوشت در دست ديگران قرار از تکه ای خود را ھمچون

   .باشد

  دست شما قرار ميیكه دست او رويد ئتوجه نما بدھيد ، دستی  با كسخواھيد  که می  زمانی:  مديمآ چنانچه گفته

 ی دست فرد ديگری دادن، رو  در دستی  فرد  دست اگر كف: نويسند که  محققين می؟  شما زير دستان گيرد يا

 بر  و  او داردیرابطه از سو  و اعتماد به نفس او و ھمچنين عالقه به كنترل  تمايل تسلط ۀ، نشان دھند بگيرد قرار

 حق ی و واگذار بودن  تسلط   تحت  فرد به تمايل آن  ۀنشان دھند زير قرار بگيرد،ی فرد دست  عكس اگر كف 

  . مقابل است  به فرد ی  شخصی تصميم گير

 داد نشان از تكبر قرار  »در حد كمر« دست دادن دست خود را باالتر از حد معمول   در موقعی فرد  یھمچنين وقت

   .باشد و غرور  می

  :به طور مثال  !   دارد نيز ارتباط  افراد ھنر و مزاج  ،شغل  دست دادن با ؛ اما

 به  آرامی  و تواضع با  نموده    کنترولخويش را  دست دادن نيرو و قدرت   ھنگام در شکارانز ورازی بسيارــ 

  .دھد  می  دست   قوت جسمانی جانب مقابل  بدون نشان دادن

 و   خود بودهیمراقب دست ھا  مشھور  ھميشه ء  اطبا نوازندگان و مشھور، ھنرمندان، رھبران وسران کشور ھاــ 

   .كوشند  مي به آن ھا حساسند و در محافظتشان

دادن رسم خاص   دست   در حين ن  سران  کشور ھاگاسران کشور ھا  ونمايند ن  وسياستمدارا، ديپلومات ھاــ 

 خصوصيات ؛  دادن حين دست در  فتن  مسافه  گردر دست دادن  بلکه  در فاصله  آنان  نه تنھا  . خويش  را دارند

  . نمايند  می خاصی  ديپلوماتيک وپرتوکوليک را مراعات

  می  مخالف امتناع زنان با   دادن  و مذھبی از دست  شرعی بنابر احکام از افرادبرخی :   آور شد  بايد ياداً ضمن

قابل   نيز  برخی از کشورھا   وسران ، رھبران سياسی ھای و شخصيت ھا  ماتوديپل  در بين له أ، اين مس ورزند

يا حتی لغو  جاد رنجش وماتيک به ايوموضوع گاھگاھی در مجامع سياسی و يا در ديدارھای ديپل است، اين  مشاھده

  .دد گر  میھم جلسه و ديدار 

از  مالقات  در حين ، نفر مقابل  ی  فردی  و يا رسمی در بسياری از مالقات ھا رسد   ــ  طوريکه  به مشاھده  می

 ۀعالمونگر اي نما، که  اين  وضعيت شود محکم  و با مورد تماس گرفته  می دست چپ  توسط    بازوشانه ،

  ؛ نبايد فراموش کرد که  ولی .اشد ی ببا يک ديگر  م»   قديمی شناخت  و   دو جانب  وعالقه به دوستیصميميت«

 خوشايند است نا   دست دادن ندارند، اين گونهبا ھم  ی چندان  كه آشنايی افراد در مواجھه با كسان  ازی  بسياری برا

 از ی بسيار ، اما ھنوز كنند  ميی  تلق   و رياكارانه آميز  تظاھری  حركت  امر را به عنوان  آنان اينو در مقابل 

   .رزندو یم سياستمداران به انجام اين عمل اصرار 

  

  آداب  ورسوم دست دادن  در جھان

: بنابر استفاده از تحقيقات محققين.  مختلف متفاوت استی دست دادن در كشورھا و فرھنگ ھاآداب ورسوم 

 ھا تنھا يك ی لمانا  .دھند ميبه يک ديگر سالم داده به ھم دست مس دھند  ورود و خروج  در ھنگام   ھایفرانسو

 و یئ از رھای  حاك  كه زنند  ميم شكه ، ب بار دست دادن ھر فريقاي ھا پس ازا از یبرخ . دھند بار با ھم دست مي

 دھند  مي  محكم دستی  ھا خيلیئكاامري.  دانند نمي خوب   را  كشورھا ھم دست دادن  ازی مردم برخ.  استیآزاد
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 شكل دست دادن پيچيده ترين. است ت گرفتهأپوستان نش  سرخ ی مانند كشتی  سنگين جسمیكه احتماالً از رقابت ھا 

    .پيچيده است  كه شامل چند عمل  دارندی ئرا سياھان امريكا

بغل کشی  ھم   و  دست دادن  روی بوسیدھند بلکه  در حين  افغانھا نه تنھا در حين سالم واحوالپرسی  دست می

  .کنند  می

  می است که اين شخص  ی تالش،  مقابل ۀ به شانيگر  دست د اشتن گذو ) به يک دست( دست راست  دست دادن به

   بازديد را در  وضعيت  اين  که کند  یگيرجلو  ن داد بوسه  ، از بغل ګرفتن و  دادن نحوی از دست  خواھد به 

  . کرد  مالحظه  توان کشورھا و کلتور ھای مختلف جھان می ھای رسمی 

  

   در تشريفات ديپلوماتيکآداب دست دادن

معمول شده است و  بين انسانھا  ی امروز دست دادن به صورت يك سنت اجتماعیدر زندگ مديم که آطوريکه گفته 

 مفاھيم ی در گذشته دست دادن دارا. ودنم رعايت  بايد  اً  شد  جد گفته  که که   طوریبايد آداب مربوط به آن را

 ی   از يك خط مشی مفھوم بيعت كردن و يا موافقت يا پيرودادن به  از جمله  دست . رفت شمار میه  ب ی مختلف

               .د  ميش مشخص از آن استنباط

   .دانند میميت  اھ رابی نھايت با  رعايت نكات ذيل  در تشريفات ديپلوماتيک در آداب دست دادنمحققين 

  .يباشد  دست پيش قدم م تر در دراز كردن سن م شخص  مقام باالتر و ياھميشه ــ  

  .باشد مي ،ديپلوماتيکتر دور از نزاكت معمول ينئ پادراز كردن دست توسط مقام ــ 

  .  توجه كردی و  و به  را فشردی و دست و  ببينيد  به صورت طرف مقابل بايدبه ھنگام دست دادن  ــ 

  . كرد  اطراف نگاه  به  مقابل طرف  توجه بهی به ھنگام دست دادن نبايد دست ديگر در جيب باشد و به جاــ   

  . دھد دست باالتر و سپس به ساير افراد  اول به مقام  بايد فرد تازه وارد ــ  

كه که  حالتی در  به خصوص فشار داد،   دست افراد را نگاه داشت و بيش از حد لزومی نبايد به مدت طوالن ــ  

  . وجود نداشته باشد  بين طرفينوشناخت قبلی   صميميتي

   .باشد داشته باالتر مقام   يك  مقابل آنھا  فرد  كه  مگر آن  ،  پيش قدم ھستند  دادن  در دست  ھمواره ھا  خانمــ  

  :يادداشت ضروری 

 ديپلوماتيک  ، در پرتوکول داشته  اسالمی حرمت  ان دست دادن با زنی  اسالمی در كشورھا  قابل تذکر است که 

 بروز سوء تفاھم  به ھمچو وضعيت وه شدن قبل از مواج تا   گردد مقابل  توضيح  طرف ه بايد قبآل ب اين موضوع 

  . باشد  عمل آمدهه  ب ی جلوگير

   .دھند  دستكش دست   با توانند ھا مي خانممگر ،  خالف نزاكت است مردھا  دست دادن با دستكش توسط ــ 

  

   پور  تر وعرقدست 

نقطه اساسی که محققين  ولی  ، زيادی  دارد اقسام  و  شکی نيست که   دست  دادن نا خوش آيند برای خود  انواع

 از دست دادن معرفی داشته  بدترين  نوع را  تر وعرق پردست دادن با دست ھای :دارند  کيد بيشتر میأروی آن ت

   .اند

و يا پيشانی   روی  دست نمناک و دستی که به نبايد با .  گرددبايد ازعرق پاک  ،  دست ھا  دست دادن  در حين

  .  داده شود  باشد  برای جانب مقابليا دھان کشيده شده وبينی،  چشمعرق پر ويا 
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  : گردد    میی  از دست دادن تر ويا پر از عرق  پيشنھاد گيربرای جلو

 دقت .  خشک کنيد از آن  بعد  و  شسته  را خوب دست ھايتان  مھم ات ھا  وديد وبازديد ھای  به مالققبل از رفتن ــ 

   گرم شدن چون باعث . ھايتان جلوگيری کنيد  دست  از بستن مالقا ت کننده  دست دادن با فرد کنيد که تا موقع

  .شود عرق کردن آنھا می دست ھا و نتيجتاً 

   . باشيد  داشته خود  ھمراه  برای اين کار با خود دستمالی ھميشه .  دن خشک کنيددستان خود را قبل از دست دا ــ

  

  »سست «  شل  دادن دست

 به نفس، نداشتن   نداشتن اعتماد   ضعف،ۀ نشاندھند»  سست  «  شل دادن دست باور اند که  دانشمندان  به اين 

 دست   اگر حالتنمايم  می يشنھاد پ .ستحکام است قدرت و ا  خصوصيات متضاد  مسلماً اين .است  و ثبات عالقه

  دست دادن  چرا که   دھيد ،  نيرو برايش  کمی دادن  دست ھنگام کوشش کنيد   ، باشد  ھم و ضعيف  شل تان  نداد

يا ھم   شل و حين  دست دادن دست شما  در؛ اگر ولی   . گذارد می مقابل   جانببھتری در   وخوب  تاثير محکم 

  .کند می مخابره شما  به قلب مخاطب شما را    بی تفاوتی  زيکنال اين وضعيت فورا، شدسست با

 محبت  نگر مقابل  بيا  جانب  به  شما   ارسالیوزيکنال خواھيد پيام  اگر میبرخی از علماء بدين عقيده وباوراند که 

،  وصميمی تر نشان دھيد محکم تر  مقابل  جانب  خود را با  ارتباطد تا يخواھ می اگر ويا  اخالص  بی حد باشد  و

    .وريدآجا ه  ب  و احترام  را ادای سالم ،   دو  دست با ھر بھتر است پس 

  

   نوک انگشت به دست دادن

  ۀ  دست سالم داديد ، توصيتش انگ تان  اتفاق افتاد  که نسبت عجله ويا تصادف  به کسی با گی در زندگر ا 

   بگيرد ل که تمام دست مخاطب را در دست دوباره با دست کام  و مقابل معذرت بخواھيد کنم از جانب  دوستانه می

در جانب  مقابل  نسبت رايد  اين عمل شما مھذب بودن شما را نشان ميدھد وتاثير بسزای  ئ نما با ايشان ادای  سالم

  .ورد  آعمل میه شما به ب

 ميان انگشتان شما با ۀ پردآ  ھنگام دست دادن حتمخرچ  دھد تا ه نمايند  که انسان  بايد سعی ب يشنھاد میپ ءعلما

  . گردد عاطفه  شما مملو از  تا دست  دست طرف مقابل تماس برقرار کند 

  

   دست دادن خيلی محکم

ه  ب محکم  دست دادنھم وتا ھنوز    ومروج است معمول بين انسانھا قديمی زمانه ھای دست  دادن خليی محکم از

  .رود  شمار میه دوستی صميمی در بين انسانھا باز ای  نشانهحيث 

وبغل  دست محکم   اظھار  صميمت با جانب مقابل  در  ادای سالم  وکه  انسانھا بايد ھم   من  ھم بدين امر معتقدم 

ری ويا بغل کشی محکم ، در بسيا دست دادن  محکم که  نمود   بايد   ولی  تواجه.ردآعمل ه   بپر از صميميت کشی 

اندازاه ای که   به   انسان بايد کوشيد  تا دست جانب مقابل را.گردد  می نيز  موجب  ناراحتی جانب مقابل از اوقات 

    .دفشار دھ  ،دھد  می شما را فشارد او دست 

پيدا   تسلط او  بر  توانيد  می را محکم تر بفشاريد ھمان اندازه بيشتر  مقابلجانب  ھرچه دست ،تر از مواردددر زيا

 قابل تذکر . نشان دھی  بيشتر  به جانب مقابل محبت خويش را   و توانی ابراز عالقمندی  تر تيب میاين   و به کنيد

 .رود  می شماره  انسانی نيز بعالی  اعتماد به نفس ۀاين نوع دست دادن نشانمعتقد اند که روانشناسان است که 
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  نگام دست دادن فشار خفيفی به استخوان پشت دست طرف مقابل واردھ  اگر بدين باور اند که که محققين ھمچنان 

  .با شد   مقابل  می شما با جانب  محبت بيشتر  و  دوستی  ۀ نشان از ی نوعگردد 

  

 :داشته باشيد در نظر اً  حتمرا خصوصيت چھار ، ھنگام دست دادن پيشنھاد ميګردد،

  دادن دورتر می  دست که موقع کسانی .  نباشد  زياد  مقابل شما با طرف  ۀ کنيد فاصلکوششھنگام دست دادن ــ 

د بسيار بی ادب و خود ندھ در جای خود می ايستند و از دور دست می ند قدمی به جلو بردار و به جای اينکه  ايستند

  .کنند می خواه جلوه

 و  مقابل نگاه کنيد  چشم طرف و مستقيما بهگردد چشمی برقرار  ھنگام دست دادن ارتباطريد تا آعمل ه ــ کوشش ب

  .  پيش ببريد طرف  را فراموش نکنيد و بکوشيد مقداری بدن خودرا به تبسم

 و کمی خم کردن سر اظھار ، خنده   مخاطب نگاه کنيد و با لبخند به ھنگام دست دادن نبايد مستقيما به صورتــ 

  .خوشحالی کنيد

  .دھيد   فشار  کافیۀ را به انداز دست طرف مقابلــ  

  

   و خودمانی   دوستانه  دست دادن

دانشمندان  . نمايد گيری جلو اً  جدعجيب و غريب  دست دادن ھای خويش عادت نمايد  تا از گی بايد انسان در زند

  محکم دادن ساده،  يک دست  :   بازی نيست شعبده احوالپرسی  ضرورتی  به   و دادن در سالم  ،بدين معتقد اند که

   .باشد  می  کافی  احوالپرسی و  سالم  در حين  و دوستانه

يا ھم در حالی  کند ، و ، چيزی را حمل میصروف کاری است  ويا ھم  دست ھايش  مصروف استکه م کسی

  .دست  بپرھيزيم  ه يا ھم  کار ھای فنی است بھتر است  از سالم دادن  ب  و خوردن

ان ويا يگران با صدای بلند ويا زدن به دست  وبازوی  ديگردجه برای جلب توبرخی از  انسانھا  عادت دارند  که ــ 

،  اين عمل به ھيچ  وجه  درست نبوده  وخارج از نمايند  مقابل  ادای  سالم  می يا ھم  شانه  ھای جانب لمس بدن و

 ويا با شخص  گيرد غريب  صورت   ھمچو حرکات با شخص نا آشنا  واگرخصو ص ه باشد ، ب آداب  سالم می

  .مسن وريش سفيد

  . سالم دادن ومصافحه با کف  روی دست جانب  مقابل  زدن خالف آداب  سالم  است  ھنګام در ــ 

ۀ  نشان ، اين حرکت  را به طرف خود بکشيد  کردن نبايد مخاطب  ماچی  وبغل کشی  رو، دست دادن در ھنگامــ  

    . است بی ادبی و خود خواھی

 به  مکرر دست  بردن  ينئ پاباال و و ه حفطوالنی شدن مصا  .يمانه و کوتاه باشد صم بايد محکم  دست دادن ــ 

  سالم  و ادب باشد خالف نزاکت زن  يا  شخصيتی محترم ويا ھم  مسن وسالخورده و  جانب مقابل خصوص اگر 

 .است

  وبلند رسا   و با صدایيد  فشار  دھ به گرمی  جانب  مقابل را  دست  ،  دست دادن ھنگامقابل تذکر است  که در  

  . باشيد  پيشقدمکه در دست دادن   کنيد ھميشه کوشش و ھمچنان  » هللا وبركاته السالم عليكم و رحمة«ئيد  بگوسالم 

  

  شناسان  در مورد دست دادن  نظر روان
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  که شخص  آنستۀ، اين عمل نشانگيرد  ازشما فاصله می شخص در حين دست دادن  اگر  بدين باورند که ءعلما

  .برقرار کند  با جانب مقابلعاطفی ۀ نزديک شود ويا رابط  دوست ندارد به کسی و مذکور انزوا طلب  بوده

 شخص  ھم انزوا طلب  ، اينمی فشارد  شما را ، دست  معمول حد کمتراز  دست ھنگام که شخص  در  ويا اين

خواھد  به شکلی از اشکال عصبانيت خويش را   ، او بدين طريق می خويش تنھا باشدگی خواھد  در زند است می

  .  مقابل  ھم  ندارند کند وقدرت نشان دادن نارضايتی خو د را با جانب پنھان 

  چنين،  د را می فشار شما معمول دست  حد   بيشتر از دادن ،  دستھنگام   در   شخصی که عکسه ولی ب

  ، سعی درميان جمع. گيرد  می عھده جمعی را به  ری به راحتی رھب ی ھای رھبری است وئتوانا دارای  شخصی 

  .له جلب کندأديگران را به اين مس نظر  می کند  دارد وتالش ی خودئتوانا  شخصيت و  دادن درنشان

  

  :  خود ميکشد دادن شما را به طرف فردی که به ھنگام دست 

 به توانمندی آنرا تا و  دارد   زيادی دوستان،   کمک کند چنين شخصی دوست دارد به ھمه گويند   می ءعلما

  .کند  ديگران باز  با  دوستی ر ا  باب خاص سرعت

  خويش را به توجه دست  دادن   و  انسان در سالم اگر داشتم   عرض گان  خوانند که قبآل خدمت ولی طوری

 .   دست  منحصر می سازد انگشتان 

 و از جانب  کند  زندگی  تنھا خواھد ھميشه درعالم خود می،  دميختن را باساير انسانھا ندارآ  ۀشخصی عالق چنين

 .باشد کاری داشته    او  با خواھد کسی نه می و داشته  نه باکسی کاریھم 

 را که اين شخص یيکی از اھداف. دھد  فشار میدست شما را  ، دست دادن   که بيشتراز حد در حينی ولی شخص

  خود جلب  کند  ودر نھايت خواستار  کمکه  را بيگران  د جه توتا ست دارد ست که او دو  ادر قبال آن دارد اين

  . گردد میشخص 

ال اب چند بار  دادن  دست شما را   در حين سالم  که خوريم  ی  بر میئ به شخصيت ھاھاولی در ميان ھمچو انسان 

   . رد بمی ين ئپا و

ه جانب مقابل  را ب  با    دوستی سريع   ھمچو افراد  توانمندی که  بدين عقيده اند یشناس  روانیعلمادر اين  مورد  

   ، وحتی خواستدن باش  مرکزی دوستان  قرار داشتهۀ کل ودر نقط کنند در جمع می سعی  ورند و آ می دست

  کند زندگی  می خود انتظار زياد داشته وسعی چنين شخصی از  که پروراند   را  در  سر ھم میگروه رھبری 

   .باشد  داشته  ومرفه خوب 

  :خذ  آم

بن عبدهللا قرنی ، پروتوکول تشريفات وزارت خارجه   دکتور عائضۀ بنام پل دوستی نوشتیاحاديث نبوی ، کتاب

  کشور سوريه ، پروتوکول تشريفات کشور پادشاھی  اردن ، پروتوکول تشريفات کشور جمھوری عربی مصر

 تمخ

   » ـغــانی سعيد اف– دیـيـ سع« نــديـن الـيــام

  جرمنیــ  حـق الره مسؤل مرکز کلتوری د و سـتراتيژيک افغان العاتـمطمرکز  رـــمدي

  

   

  


